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Jaunartzerako abestiak… 
 

1. Ogi hau jaten dauanak izango dau bizia. 
  Kaliz hontan aurkitzen da Jainko-odol guztia: 
R/.  Hor dogu janaria ta hor gure edaria. 
 
2. Jaungoikoak deitzen gaitu: bera dogu janari. 
  Beragan dogu aurkitzen osasuna ugari. 
R/. Zelan begiratzen deutson Jainkoak gizonari! 
 
3. Danok gaur jaten badogu ogi bat mahai batean 
  ezin izan gorrotorik gaurtik gure artean. 
R/. Alkar maitatu dagigun Jesusen izenean. 
 
 
 
Hemen gaituzu, Jauna, ogiaren eske, 
bizi behar honetan ahuldu bait gintezke. 
Zure gorputz santua hartu nahi genduke: 
zu barik bizitzerik ezingo genduke. 
 
Munduak behar badau eguzki-argia, 
mendiko abereak, iturri garbia; 
besteok nahi badogu barruko bizia 
beharrezkoa jaku zeruko ogia. 
 
Jauna, zure grazia lagun dakigula, 
ogi hau jan dagigun behar dan bezela; 
Ez ahaztu txarrerako jarriak gaozela: 
arren, zuzen ta leial bizi gaitezela. 
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Jaunartzerako abestia 
 

Jauna dot Artzain, ez dot izango nik goserik 
hark emongo deust zer-jan onik. 
 
—Neu naz zerutik lurrera jatsi dan ogia 
Aitak danori eskeinia… 
 

—Nire gorputza egiz dozue janaria 
ta nire odola edaria… 
 

—Ogi hau jaten dauana beti da biziko, 
hilterik ez dau ikusiko… 

 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
 
 

OTOITZA 
 
Jakintza eta ondasun guztien iturburu 
zaran Jainko Jauna: 
zeu zaitugu daukagun ondasunik 
eta altxorrik ederrena. 
Zugazko hartu-emonak 
gure poz eta zorion izango dira 
zuk gugandik itxaroten dozuna 
zintzotasunez beteten ahalegintzen bagara. 
Emoiguzu horreratako behar dogun adorea. 
Jesukristo gure Jaunaren bitartez. 
—Amen. 
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—Jesus Jauna, Jainkoaren handitasunean sartzen 
gaituzuna, erruki, Jauna! 

—Jesus Jauna, Jainkoaren aberastasunetan esku 
hartzea emoten deuskuzuna, Kristo, erruki! 

—Jesus Jauna, Jainkoari zintzo erantzun zeu-
tsona, erruki Jauna! 

 
 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 

Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 
Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
  
Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 

 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
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—Agintari, hezitzaile eta lekuan lekuko nagusi 
diranen alde: aldietako jakintzara eta argie-
tara zabalik egon daitezan, eta batez ere txi-
kienak eta apalenak izan daiezan gogokoen, 
eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Herrialde menperatu, azpian hartu edo esplo-

tatuak diranen alde: garraztasunik sortu ez 
dakien, euren duintasuna erakutsi daien eta 
aintzat hartuak izan daitezan, eskatu deiogun 
Jaunari. 

 
—Gure eliz alkarteen alde: euretako zerbitzari 

eta laguntzaileak maitatuak izan daitezan, 
eta honeek euren jainkozaletasuna zerbitzean 
erakutsi daien, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Alkartuta gagozan guztion alde: Jainkoagandik 

hartua daukagun bizitza hau, haren erregalu 
dogunez, bere nahierara eraiki daigun esker 
onean bizi izanez, eskatu deiogun Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
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Elizeak jarten deuskuzan Jainkoaren mahai bie-
tako lehenengora hurreratuko gara: HITZAREN 
MAHAIRA. Arretaz entzun daigun Jainkoak esan 
gura deuskuna: 
 
Erregeen liburutik   (1 Erg 3, 5. 7-12) 
 
Egun hareetan, Gabaonera joan zan Salomon erregea opariak 
eskeintzera, ha zan-eta kultu-lekurik nagusiena. Mila erre-
opari eskeini ebazan Salomonek altara gainean. Gau haretan 
Jauna agertu jakon amesetan Gabaonen, eta esan eutsan: 
«Eskatu gura dozuna, eta emongo deutsut». 
Salomonek erantzun eutsan: «Jauna, ene Jainko, nire aita 
Daviden ordez ni, zeure zerbitzari hau, egin nozu errege. Ni, 
ostera, gaztea naz eta ez dakit zelan gobernatu. Zure zerbi-
tzari hau Zuk aukeratu dozun herriaren erdian dago, herri 
izugarria, ugariaren ugariz ezin konta ahalakoa. Emoiozu 
zeure zerbitzari honi adimen argia, zure herria gobernatzeko, 
eta ona eta txarra bereizteko. Bestela, zelan gobernatu zure 
herri handi hau?» 
Atsegin izan jakon Jaunari Salomonen eskaria, eta esan eu-
tsan: «Hori eskatu dozulako, eta ez zeuretzat urte asko, abe-
rastasunak edota zeure arerioen heriotzea, zuzen goberna-
tzeko jakituria baino eskatu dozulako, beteko dot zuk eskatu-
takoa: zure aurretik inork izan ez dituan eta zure ondoren ere 
inork izango ez dituan adinako jakituria eta adimena emongo 
deutsudaz. Gainera, eskatu ez dozuna ere emongo deutsut: 
aberastasunak eta ospea, zure egunetan inongo erregek 
izango ez dituan neurrian». 

Jaunak esana 
 
 
 

San Paulo Apostoluak Erromatarrei egindako gutunetik   
(Erm 8, 28-30) 
 
Senideok: Badakigu Bera maite dabenen onerako bideratzen 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Egunon, senideok. Jainkoagazko hartu-
emonetan eskale agertzen gara gehienetan; 
inoiz edo noiz, eskerrak ere emoten deutsoguz; 
baina gitxitan, edo inoz ere ez, miresten gaitu 
bere handitasunak, edo eskatzen deutsogu gu-
gandik itxaroten dauanari erantzuteko gauza 
izan gaitezela. Bide honetan zehar egingo dogu 
gaurko otoitzaldia. 
 
 

Sarrera-abestia 
Zein gogo ta eder dan anaiok alkartu 
eta danok batera Jainkoa goratu. 
 
—Zabal gogoak Jaunaren hitza entzuteko, 
haren nahia jakinik zuzen ibilteko. 

 
 

damu-otoitza 
 
† Jainkoaren aurrean jarten garanean, eta es-
kale jarri ere, zer eskatzen deutsogu? Geure us-
tezko beharrezkoak, baina ez berak gugandik 
itxaroten dauanari erantzuteko gauza izan gai-
tezela. Damutuasunez autortu daigun gure ezja-
kina eta Jainkoaren errukiaren beharra: 
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† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
Abestia 

Jesus, munduko argia. 
Jesus, zinezko egia. 
Jesus, betiko bizia. 

 
Jainko gizon eginari 
agur, ospe, onespena; 
Jesukristo erregeri 
esker otoi, maitasuna. 

 

Eskerrik asko, Jauna,  
bihotz-bihotzetik; 
eskerrik asko, Jauna, 
orain eta beti. 
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R/. Bai maite dodala, Jauna, zere Legea 
 

 
 
 

Jauna, nire ondasun bakar, 
erabagi dot zure berbak gordetea. 
Zein ona niretzat zure ahoko legea, 
urre-zidarrezko milaka txanpon baino hobea. R/. 
 
Arren, kontsolau nagiala zure maitasunak, 
zeure zerbitzari honi berbea emon deutsazunez. 
Betorkit zure errukia, bizibarritu naiten, 
zure nahian dot-eta gozamena. R/. 
 
Nik, ostera, maite ditut zure aginduak, 
urrerik finena baino gehiago. 
Horregatik zuzentzat ditut zure lege guztiak, 
eta gorroto ditut jokabide maltzur guztiak. R/. 
 
Harrigarri dira zure aginduak; 
horregaitik ditut gogoan gordeten. 
Argigarri da zure hitzen adierazpena: 
adimena emoten deutse ezikasiei. R/. 
 
 
 

HITZAREN LITURGIA 
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EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 

 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 

 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 

 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
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dituala Jainkoak gauza guztiak, bere aurre-erabagiaz deitu 
eutsenen onerako, hain zuzen ere. 
Aurrez ezagutu ebazanak aukeratu ere egin ebazan Jainkoak, 
bere Semearen irudiko izan zaitezen eta, holan, Semea se-
nide askoren artean lehen-seme izan eiten. Aurrez aukeratu 
ebazanei deitu ere egin eutsen; deituak, barriz, zuzentzat 
hartu ebazan: eta zuzentzat hartutakoak aintzaz bete. 

Jaunak esana 

 
Ebanjelioa 
 

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren libu-
rutik   (Mt 13, 44-52) 
 
Aldi haretan, esan eutsen Jesusek ikasleei: «Ze-
ruetako erreinuagaz soloan ezkutatuta dagoan 
altxorragaz lez jazoten da. Norbaitek, aurkitzen 
dauala, barriro ezkutau egiten dau eta, pozaren 
pozez joan, dituan guztiak saldu eta solo ha 
erosten dau. 
Era berean, zeruetako erreinuagaz, harri bitxi 
bila dabilen merkatariagaz lez jazoten da. Balio 
handiko bat aurkitzen dauanean, joan, bere 
gauza guztiak saldu eta erosi egiten dau. 
[Era berean, zeruetako erreinuagaz itsasora 
bota eta mota guztietako arrainak batzen dituan 
sareagaz lez jazoten da. Beterik dagoanean, 
bazterrera ataraten dabe eta, jesarririk, onak 
otzarara batzen dabez eta txarrak kanpora bota-
ten. Holan jazoko da munduaren azkenean: ain-
geruak etorri eta gaiztoak zintzoen artetik be-
reiztu egingo dabez eta su-labara botako. Han 
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izango dira negarra eta agin-karraska!» Jesusek 
itaundu eutsen ikasleei: «Ulertu al dozue guzti 
hau?» «Bai», erantzun eutsoen. Eta Jesusek: 
«Beraz, zeruetako erreinuko ikasle egin dan 
lege-maisua, bere altxorretik zahar eta barriak 
ataraten dituan etxeko jaunaren antzekoa da».] 
 

Jaunak esana 

 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 

Oharra 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-
hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 
 
 

ESKARIAK 
 

† Jainkoak —Aita-Ama dogunetik— dana daukala 
bere seme-alabentzat jakiteak emoten deus-
kun uste onaz zuzendu deioguzan gure eska-
riak: 

 
—Elizearen alde: Jainkoaren erreinua iragarteari 

ekin deion bere apaltasunetik eta gaurko gi-
zakiari entzuten jakitetik, eskatu deiogun 
Jaunari. 


